
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

Megvalósult programok:

2021.09.25 Toronymagasan – családi program

08:00-12:00 IV. Vas Megyei Tűzoltó Lépcsőfutó Verseny
15:00-17:00 Tűz-víz-repülő családi délután:
Szombathelyi Repülőmodellező Klub bemutatkozása, tematikus kreatív foglalkozások 
kicsiknek és nagyoknak
15:00-22:00 Megtekinthető a "Toronymagasan" c. fotókiállítás
15:00-15:30 KRESZ oktatás gyerekeknek - elmélet és gyakorlat
17:00-17:30 Bujtás Ervin koncert
18:00-22:00 Társasjáték est
19:00-22:00 Elemlámpás toronylátogatás

A Kultúrházak éjjel-nappal 2021 hétvégéje alatt zajló programsorozatunk helyszíneként a 
szombathelyi Víztornyot választottuk, mely nemrég kerül teljeskörű felújításra és az AGORA 
Szombathelyi Kulturális Központ gondozásába.

Első programelemünk a IV. Vas Megyei Tűzoltó Lépcsőfutó Verseny megnyitója volt, ahol 
Lakatár Gábor tű. alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott 
igazgatóhelyettese köszöntötte a versenyzőket, majd Göncz Szabolcs tű. alezredes, a 
Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka ismertette a versenyszabályokat.
Harminchat versenyző állt rajthoz, köztük két hölgy, valamint hat civil sportoló. Sokan levegő
után kapkodva léptek ki a kilátószintre, ahol impozáns látvány tárult eléjük, ami a versenyen 
nyújtott teljesítményük elismeréseként szolgált számukra. A versenyt számos érdeklődő is 
figyelemmel kísérte mind a helyszínen, mind élő facebook videónkon keresztül.

Rendezvényünket úgy állítottuk össze, hogy minél szélesebb programot tudjunk biztosítani a 
családoknak, baráti társaságoknak, fiatalabbaknak, és idősebbeknek is. Ennek 
megvalósításához helyi előadók, művészek, partnerek segítségét kértük.
Délutáni családi napunkon kb. 400 érdeklődő vett részt. A kellemes, napsütéses időben 
lehetőségünk nyílt a lakosság aktív bevonására.

A kézműves sátraknál folyamatos volt az alkotás, ahol ezúttal a repülőkészítés témájára 
fűztük fel az asztaloknál fellelhető alapanyagokat. Az egyik sátorban kisebbeknek is könnyen 
elkészíthető, egyszerű papírrepülőt lehetett készíteni, míg a másik sátorban a Szombathelyi 
Repülőmodellező Klub segített az alkotni vágyóknak igazi, reptethető modelleket készíteni. 
Egy harmadik sátorban pedig anyukák, apukák, nagyszülők gyermekeikkel és unokáikkal 
kedvükre festhettek, színezhettek.

A szombathelyi Víztorony egy KRESZ park közepén helyezkedik el, (magától értetődő volt, 
hogy) felkértünk gépjárművezető oktatókat, hogy tartsanak kb. 30-40 gyermeknek 
korosztályuknak megfelelő oktatást: a tanulók először egy elméleti oktatáson vettek részt, 
majd kitöltöttek egy tesztet. Ezután „rutin pályán” kellett teljesíteniük gokartokkal, illetve 
elektromos kisautókkal, majd a sikeres „vizsga” után fényképes vezetői engedélyt kaptak, és 
kimehettek járműveikkel a forgalomba a KRESZ park területén.



A gyermekek nagyon élvezték ezt a programpontot, s azon túl, hogy hatalmas élménnyel 
gazdagodtak, hasznos tudást is szereztek a mindennapi élethez.

A Víztorony különtermében a programsorozat egész ideje alatt megtekinthető volt a 
Toronymagasan c. fotókiállítás. A szombathelyi Víztoronyról számos nézőpontból, különböző
napszakban és eltérő időjárási viszonyok között készült képekkel nevezhettek a pályázók. A 
beérkezett közel 40 fotó közül, szakmai zsűri választott ki 22 képet, amit szavazásra és 
kiállításra bocsájtott. A legtöbb szavazatot begyűjtő fotó készítője csoportos belépőjegyet 
kapott a Víztorony és az interaktív kiállítás megtekintésére. A kiállítás ünnepélyes megnyitó 
keretében nyílt meg a Víztorony rendezvény termében. A kiállítást a Kultúrházak éjjel-nappal 
program keretébe 132 fő tekintette meg.

Társasjáték estünkre rendkívüli volt az érdeklődés 60 fő játszott aznap este. Volt, akik az 
esemény teljes időtartama alatt aktívan jelen voltak, de lehetőség volt rövid játékokban is 
részt venni.
Összességében elmondható, hogy a részvevők jó hangulatban töltöttek egy estét többek között
olyan társasjátékokkal, amelyek ismeretleneket is összefogásra, együttműködésre, 
ismerkedésre sarkalltak.

A társasjátékesttel párhuzamosan este 19 órától elemlámpával sétálhattak fel a látogatók az 
ezúttal – kívül-belül – kivilágítatlan víztorony tetejére.
A túrára fél óránként indítottunk 8-10 fős csoportokat, így összesen 60 látogató vehetett részt 
a programon.
A víztorony tetejére érve az első csoport még a naplemente utolsó fényeiben 
gyönyörködhetett, majd a város éjszakai fényei tárultak a nézelődők elé.

Az egész napos programsorozat körülbelül 500 embert mozgatott meg. A legújszerűbb 
programunk egyértelműen az elemlámpás toronylátogatás volt, amire hatalmas érdeklődés 
bizonyult minden korosztályból, ezért tervezzük, hogy időről időre szervezünk majd ilyen 
különleges túrákat.
Ezekkel az újszerű programokkal sikerül megmozgatnunk a városban élőket, családokat, 
párokat, nyugdíjasokat. Sikerült előmozdítanunk a közösségi összefogást, a városrészhez és a 
város egyik ikonikus épületéhez kötödés érzését.

1. fotó: IV. Vas Megyei Tűzoltó Lépcsőfutó Verseny (Tánczos Mihály)
2. fotó: Bujtás Ervin és Galambos Berni gyerekműsora (Nemes Judit)
3. fotó: Tűz-víz-repülő családi délután és KRESZ oktatás (Novák Edina)
4. fotó: Tűz-víz-repülő családi délután és KRESZ oktatás (Novák Edina)
5. fotó: Társasjáték est (Nemes Judit)










